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25/20 – 25. október 2020 

 
Október mesiac úcty ku starším 
V tieto neľahké mesiace, kedy si ešte väčšmi uvedomujeme, ako krehký je život a ako zraniteľné sú 

veľké skupiny ľudí žijúce v tejto spoločnosti s nami, chceme venovať svoje slovo povzbudenia 

a takisto modlitby najstarším z nás, pretože oni sú pamäťou nášho národa. V časoch, kedy sa mnohí 

nemôžu zúčastňovať na verejných bohoslužbách a pre svoj vek či zdravotný stav sa stávajú akýmisi 

pustovníkmi vnútri svojich bytov a domov, chceme starších povzbudiť k modlitbe a mladších 

k ohľaduplnosti a kreatívnosti v snahe uľahčiť našim najstarším tieto dni plné neistôt a strachu. 

Žijeme v dobe, ktorá uľahčila komunikáciu a priblížila takmer na krok celý svet, no veľakrát 

nedokázala preklenúť vzdialenosť medzi dvomi srdcami. Preto vás povzbudzujeme, aby ste počas 

týchto dní využívali komunikačné prostriedky a prejavili záujem o svojich najstarších rodinných 

príslušníkov, ktorí sa často trápia samotou. Hoci nám táto pandémia zatvára brány našich chrámov 

o to viac by mala otvárať brány chrámov našich sŕdc. 

NAJVÄČŠIE UMENIE STARNÚŤ S RADOSTNÝM SRDCOM! 

ODPOČÍVAŤ, 

keby si chcel pracovať. 

MLAČAŤ,  

keď druhí neuznávajú tvoju životnú múdrosť. 

VEDIEŤ si odoprieť to, čo ťa prv tešilo. 

POSLUŠNE a ticho NIESŤ KRÍŽ... 

BEZ ZÁVISTI hľadieť na druhých. 

VERNE KRÁČAŤ cestou, ktorou ťa vedie Boh. 

PRIJÍMAŤ POMOC DRUHÝCH, 

ktorým si prv pomáhal sám. 

POKORNE prijímať nevládnosť – 

i keby si rád bol užitočný. 

POTOM PRÍDE TO NAJKRAJŠIE: 

Boh pre teba vybral tú najužitočnejšiu prácu: 

MÔŽEŠ MAŤ STÁLE ZOPÄTÉ RUKY A ZVOLÁVAŤ BOŽIE POŽEHNANIE NA CELÝ SVET. 



Farské oznamy 

 
Farská kancelária 
Farská kancelária aj v tieto dni funguje 
v bežnom čase. Z dôvodu bezpečnosti však 
odporúčame menej dôležité záležitosti 
vybavovať telefonicky alebo e-mailom:  
Tel. č.: +421 55 622 15 55  
Email: domsvalzbety@gmail.com 
 

Sv. omše za účasti 6 osôb !!! 
Kvôli obmedzeniu počtu veriacich pri verejných bohoslužbách na 6 osôb 

budú sv. omše slávené v bežnom čase za účasti kňaza + 5 osôb. 
Prosíme, aby na sv. omšu prišli prednostne tí, na ktorých úmysel bude 

omša slávená.  
 

Oznamuje 

Nasledujúce nedele: 25. 8.; 1.11.; 8.11. 

a 15.11. nebude nedeľná sv. omša o 11:30 

v Uršulínskom kostole. 

 

Október – mesiac posv. ruženca 

Ešte stále prežívame mesiac október, v ktorom 
Cirkev ešte viacej pozýva veriacich k modlitbe 
posv. ruženca. Pozývame vás k tejto mariánskej 
modlitbe v tieto neľahké dni uprostred vašich 
rodín, alebo súkromne vnútri našich chrámov.  
 
Spovedanie v Dóme sv. Alžbety 

Ráno: 6:00 – 7:00 
Večer: 17:00 – 18:00 
Denná spovedná služba (9:00 – 11:30) nebude 
do odvolania!  

 
Sviatostný život farnosti 
Vysluhovanie sviatostí (krsty, sobáše) ale aj 
pohreby prebiehajú podľa predchádzajúcich 
usmernení.  
 
Omše s detskou katechézou 
Pozývame vás na nedeľné sv. omše pre deti 
z Uršulínskeho kostola o 10:00. Link nájdete na 
fb stránke Uršulínske deti Košice. 
 
Online sv. omše 
Dávame do pozornosti vysielané sv. omše cez 
médiá: z Kaplnky sv. Michala každú nedeľu 
o 10:30 ma www.telke.sk alebo na stránke 
farnosti a arcidiecézy, alebo cez televíziu Telke. 

Poriadok sv. omší: 

Dóm sv. Alžbety: 

Po-Pi: 6:00; 7:00; 15:00; 

18:00 

So: 6:00; 7:00; 18:00 

Ne: 6:00; 7:30; 9:00 (L); 

10:30; 12:00 (H); 15:00; 18:00 

Kaplnka sv. Michala: 

Ne: 10:30                      

(online www.telke.sk) 

Uršulínsky kostol: 

Po: 8:00; 15:45 

So: 8:00; 16:30 

Ne: 8:30 (H); 10:00 

(online) 

Poriadok slávení sv. omší 

v ostatných  kostoloch 

v historickom centre Košíc si, 

prosím, všimnite na nástenkách 

konkrétneho chrámu. 

http://www.telke.sk/


Nedeľa všetkých svätých – odpustky: 

Veriaci, ktorý v deň Spomienky na 
všetkých verných zosnulých 
nábožne navtívi kostol alebo 
kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána 
a urobí Vyznanie viery (Verím 
v Boha), môže získať úplne 
odpustky, ktoré možno privlastniť 
iba dušiam v očistci.  
Okrem tohto odpustkového úkonu 
sa žiada splniť tri podmienky: svätú 
spoveď, sv. prijímajie (najlepšie 
v ten deň) a modlitbu na úmysel Sv. 
otca (Otčenáš, Zdravas´ a Sláva 
Otcu). A šalej ako vo všeobecnosti 
treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť 
k hriechu, aj všednému. Veriaci, 
ktorý navštívi cintorí a aspoň mysľou 

sa pomodlí za zonulých, môže získať 
odpustky, ktoré možno privlastniť 
iba dušiam v očistci, raz denne od 1. 
novembra do 8. novembra. Treba 
splniť aj ďalšie podmienky, jedna sv. 
spoveď však stačí na všetky 
odpustky.  
 
Úmysly Apoštolátu modlitby na 
mesiac november 
Všeobecný: Aby bol rozvoj 
robotizácie a umelej inteligencie 
vždy ľuďom na osoh. 
Úmysel KBS: Aby sa prehlbovala 
naša úcta ku Sv. písmu, ktoré je 
prameňom zjavenia pravého Boha.

Sv. omša za život on-line, a požehnanie tehotných mamičiek 
Keďže epidemiologické opatrenia nám nedovoľujú stretnúť sa pri spoločnej sv. 
omši za život, na najbližší plánovaný termín - štvrtok, 29. októbra 2020 - vám 

ponúkame novú formu nášho pravidelného stretnutia: 
od 17:00 do 18:00 budú kňazi k dispozícii na dvore pred vstupom do jezuitského 

kostola (Komenského ul. 14. Košice), aby udelili požehnanie (jednotlivo): 
tentoraz tehotným mamičkám.  

o 18:00 bude v jezuitskom kostole slávená svätá omša za život. Celebrovať ju 
bude o. Martin Štieber, kaplán Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. 
Bude možné ju sledovať v priamom prenose na  facebookovej stránke Košice za 

život - Deti sv. Alžbety 
Deti sv. Alžbety - Aliancia za život, o.z. 

Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 

Panna Mária, Matka milosrdenstva, zasväcujeme sa Tvojmu 

Nepoškvrnenému Srdcu. S úplnou dôverou sa Ti zverujeme. 

Otvárame Ti svoje srdcia. V čase, ktorý nastáva, chráň nás, 

Matka premilá! V svojom Nepoškvrnenom Srdci poskytni 

nám bezpečie aké mal Noe v korábe. Zjemni nás svojou 

jemnosťou, privíň nás k sebe s nežnosťou, priprav si nás pre 

Syna, najdrahšia Matka jediná. Amen.



LITURGICKÝ PREHĽAD NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

Deň Spomienka Liturgické texty 
 
Ne 
25.10. 

 
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Č1: Ex 22, 20-26 
Ž: 18 
Č2: 1Sol 1, 5c-10 
Ev: Mt 22, 34-40 

Po 
26.10. 

 
Pondelok 30. týždňa v Cezročnom období 

Č1: Ef 4, 32-5, 8 
Ž: 1 
Ev: Lk 13, 10-17 

Ut 
27.10. 

 
Utorok 30. týždňa v Cezročnom období 

Č1:  Ef 5, 21-33 
Ž: 128 
Ev: Lk 13, 18-21 

St 
28.10. 

 
Sv. Šimona a Júdu, apoštolov / sviatok 

 

Č1: Ef 2, 19-22 
Ž: 19 
Ev: Lk 6, 12-19 

Št 
29.10. 

 
Štvrtok 30. týždňa v Cezročnom období 

Č1: Ef 6, 10-20 
Ž: 144 
Ev: Lk 13, 31-35 

Pi 
30.10. 

 
Piatok 29. týždeň v Cezročnom období  

 

Č1: Flp 1, 1-11 
Ž: 111 
Ev: Lk 14, 1-6 

So 
31.10. 

 
Sobota 29. týždeň v Cezročnom období  

 

Č1: Flp 1, 18b-26 
Ž: 42 
Ev: Lk 14, 1. 7-11 

 
Ne 
01.09. 

 
VŠETKÝCH SVATÝCH  

Č1: Zjv 7, 2-4 
Ž: 24 
Č2: 1Jn 3, 1-3 
Ev: Mt 5, 1-12a 

 

 

 

Prosba o podporu a pomoc farnosti 
Identifikačné údaje organizácie: Rímskokatolícka farnosť sv. Alžbety Uhorskej, 
Košice /  Hlavná 26, 040 01 Košice /  Banka: Slovenská sporiteľňa a.s., 
Bratislava 
 
IBAN: SK28 0900 0000 0000 8212 1833 
 

ĎAKUJEME ! 
Alžbetin list – týždenný katolícky informačný bulletin. Zmena oznamov a 
článkov vyhradená. 
Adresa redakcie: Alžbetin list, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť sv. Alžbety 
Uhorskej, Hlavná 26, 040 01 Košice, 
tel. č. 055/622 15 55 email: domsvalzbety@gmail.com alzbetinlist@gmail.com 
web: www.dom.rimkat.sk www.facebook.com/dom.rimkat.sk 


